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> Retouradres PIa Postadres: Postbus 1000 4330 ZW .Middelburg

ëobinatie Van Oord Nederland I KWS infra
Postbus 8019
4330EA Middelburg

Datum 30 maart 2009
Onderwerp ZLD-6107, einde onderhoudstermijn

Geachte heer ,

Op 1 april verloopt de onderhoudstermijn van contract ZLD-6107. Naar aanleiding
vim Uw verzoek tot aanvaarding van het werk per 1 april 2009 het volgende.

•

Onlangs is door onze medewerkers en collega's van het district Zeeuwse Delta
(beheerder van het dijktraject) een opname gedaan. Tijdens deze opname zijn
een aantal gebreken I restpunten geconstateerd. Het betreffen restpunten welke
reeds eerder aan u zijn gemeld en nog niet zijn verholpen, gebreken welke zijn
ontstaan door het oplossen van eerder gemelde (rest)punten en gebreken welke
niet eerder zijn opgemerkt en door de beheerder en de toekomstig
onderhoudsaannemer Aquavia (dochter van KWS-infra) zijn opgemerkt.
Een overzicht van de betreffende restpunten/gebreken is opgenomen in de
bijlage:

Naast de in de bijlage genoemde restpunten is door de gebruiker van de nieuwe
steiger aan de korte middenhaveridam, de KLPD, aangegeven dat de steiger
slecht toegankelijk Isdoor achtergebleven steenresten. Het is ons echter op dit
moment nog niet duidelijk ofhet hierbij gaat om achtergebleven stortsteen, de
nieuw aangelegde kreukelberm of andere obstakels verbandhoudende met de
aanleg van de steiger. Een en ander zal nog nader worden bekeken. Mocht blijken
dat een en ander verband houd met de door u uitgevoerde werkzaamheden dan
zult u worden verzocht passende maatregelen te nemen.

Ik verzoek u de genoemde restpunten I gebreken zo spoedig mogelijk te
verhelpen, doch uiterlijk voor 30 april 2009. .
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BIJLAGE1 - OVERZICHTRESTPUNTEN/ G~BREKEN
Behoort bij: pzdt-b-09116uitv

•

1. De houten damwand ter plaatse van de verborgen glooiing bij de Oosthavendam steekt
boven de glooiing uit.

2. Op meerdere locaties binnen het werk is restafval en losse steen blijven liggen, vooral ter
plaatse van locaties waar depots zijn ingericht. Rondom de middensluis liggen nog hopen
steen en een betonblok in het grondwerk Zie ook bijgevoegde foto's.

3. De gekantelde betonblokken ter hoogte van de steiger aan de Oosthavendijk zijn behoorlijk
verzakt.

4. Bij één bolder ter hoogte van het URSgebouw blijft nog water staan.
5. Ter plaatse van de verborgen glooiing bij de Middenhavendam staan nog steeds sporen in

het grondwerk en steken stalen en kunststof (bind)banden uit het grondwerk.
6. Het pad van betonblokken ter plaatse van de aangebrachte verborgen glooiing bij de

middenhavendam vertoond kleren, dit levert gevaar op voor fietsers van en naar
verkeerspost, vooral in het donker .

7. Asstreep op het fietspad is nog niet verwijderd. Bij navraag bij het district en de gemeente
is gebleken dat deze moet worden verwijderd.

8. Van het hekwerk ter plaatse van de lange middenhavendam ontbreekt een poer.
9. Afdeklaag van klei op het OSA is ter plaatse van de Middensluis grotendeels weggespoeld.
10. Bermen ter plaatse van de dijkovergang aan de Westhavendijk zijn nog niet hersteld.
11. Lantaarnpalen op de Westhavendijk staan nog steeds krom / scheef.
12. Situatie rondom het pellicht ligt er slecht bij en de drain welke is aangebracht functioneert

niet. Water komt in een kuil terecht in plaat van dat het afwatert naar de Schelde. De
constructie rondom uitmonding is aan het verzakken.

13. Ter plaatse van de tijdelijke dijkovergang op de westelijke havendijk licht de berm naast
het fietspad/onderhoudspad over een lengte van ongeveer 15 meter vol met slakken.

14. Grondwerk ter plaatse van de locatie van de tijdelijke dijkovergang zit nog vol sporen.
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Houten damwand steekt boven de glooiing uit •
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Uitmonding drainagebuis pellicht
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Bermen langs dijkovergang



Steenslag I slakken in berm ter plaatse van tijdelijke dijkovergang
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